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Selskapskontroll og kontrollutvalgets ansvar 

Kontrollutvalget har ansvar for at det blir utført selskapskontroll1 Dette er en kontroll av 

forvaltningen av fylkeskommunens selskaper og/eller av fylkeskommunens interesser i 

selskapene. 

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontroll. Planen skal 

baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger2. Denne planen er basert på en slik analyse, gjennomført 

av Konsek Trøndelag IKS.  

Eierskap og eierstyring i Trøndelag fylkeskommune. 

Fylkeskommunen legger en tilpasset versjon av KS' anbefalinger om eierstyring til grunn for 

utøvelsen av eierskapet3. Dette innebærer at man ikke har en egen strategi for samtlige 

selskaper. For noen av selskapene blir fylkeskommunens eierstrategi i disse behandlet 

politisk i en årlig samlemelding, mens for andre selskaper blir dette lagt fram for politisk 

behandling i egne saker. Fylkesutvalget har fått fullmakt til å selge selskaper der det ikke 

lenger er behov for fylkeskommunens involvering. 

Plan for selskapskontroll 2019 

Fylkestinget vil i 2019 gjennomføre eierskapskontroll i ett eller flere av disse selskapene: 

1. Blått kompetansesenter AS 
2. Filminvest AS 
3. Midtnorsk Filmsenter As 
4. Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS 
5. Turnéteatret i Trøndelag AS 

Kontrollutvalget blir enig om omfanget av eierskapskontrollen i dialog med revisjon Midt-

Norge. 

Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon brukes av samme revisjonsressurs. Kontrollutvalget 

gjør løpende prioriteringer mellom de to kontrollformene for å få best mulig utnyttelse av 

ressursene. 

Gjennomføring 

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll på bakgrunn av denne planen. Revisjon Midt-Norge 

er fylkeskommunens revisor og utfører selskapskontroll etter bestillinger fra kontrollutvalget. 

Rapportering  

Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget etter hver selskapskontroll, kontrollutvalget 

rapporter løpende om resultatene til fylkestinget.  

Pågående selskapskontroll  

Vigo IKS – pågående 

MiST – pågående 

Steinkjerhallen - pågående 

  

                                        
1 Jf. kommuneloven §77-5. 
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg § 13. 
3 13.6.2018, sak 77/18. 
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Utført selskapskontroll 2013-2017 

De siste fem årene har Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført disse 

selskapskontrollene: 

2013 AtB AS 

2014 Medtech Trondheim AS 

2015 Selskapskontroll bomvegselskaper (avbrutt etter forundersøkelser) 

2015  NTE Holding AS 

2017 Trondheim bussterminal AS 

2017 Museet Midt IKS 

2017  Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 

 


